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Abstract  

This goal of this research is to create web applications, information systems, 

and a database for Maejo University alumni. The new information technology is being 

used to manage Maejo University’s alumni information. This study is developing a web 

application to collect information from Maejo University alumni while also 

strengthening the relationship between the Maejo University Alumni Association and 

Maejo University. The Web application provides information to support and facilitate 

Maejo alumni activities. The web application in this study was created with the ASP.NET 

programming language and the Microsoft SQL Server web database. Furthermore, the 

Sysem Development Life Cycle (SDLC) is used in this research to analyze and design 

the web application and development. 

As a result of this system development, the following occurred. There is a 

collection of Mae Jo alumni, namely  Knowledge or innovations which is performance 

of Mae Jo alumni for transfer to students and Disseminate various data to Maejo alumni. 

The web application is divided into two parts, which are as follows: 1) The front-end 
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was created for Maejo University in order to provide various information to Maejo 

University alumni, such as public relations (activities/projects/services).  And 2) the 

back-end for staff data management. They manage the data entry into he database 

and the website structure, which can be accessed via the URL 

https://alumni_maejo.mju.ac.th. Questionnaires were used to assess user satisfaction 

with this system. The information was gathered from four executives, 26 Maejo 

University employees, and 70 people who are Maejo alumni for a total of 100 people. 

The average score was 3.98, with a standard deviation of 0.69. It is concluded that the 

Maejo University alumni web application is effective and will improve Maejo University 

alumni management.   
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บทคัดยอ 

 ระบบงานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจใน

รูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ันและระบบสารสนเทศ โดยการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาในการ

บริหารจัดการขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ ระบบงานนี้ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการรวบรวม

ขอมูลประวัติของศิษยเกาแมโจ รวมถึงการเช่ือมความสัมพันธระหวางสมาคมศิษยเกาแมโจ ศิษย

ปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมท้ังสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานกิจกรรมตางๆของ

ศิษยเกาแมโจกับหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัย ระบบงานพัฒนาข้ึนเขียนโปรแกรมดวยภาษา 

ASP.NET โดยใชฐานขอมูล Microsoft SQL Server วิเคราะหและออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับ

สารสนเทศ ใหตรงกับความตองการของผูใช  โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Circle: SDLC)  

ผลของการพัฒนาระบบงาน พบวา มีการรวบรวมทะเบียนประวัติศิษยเกาแมโจ องคความรู

หรือนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเปนผลงานของศิษยเกาแมโจ เพื่อถายทอดใหแกนักศึกษาปจจุบันและเผยแพร

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหแกศิษยเกาแมโจ  โดยเว็บแอพลิเคช่ันประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 1) สวน

แสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Front End) เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ตลอดจนการ

ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ระหวางมหาวิทยาลัยแมโจ และเครือขายศิษยเกาแมโจ  และ 2) สวน

การจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ (Back End) เปนสวนท่ีใชในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูล 

จั ด ก า ร ข อ มู ล ล ง ใ น ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ โ ค ร ง ส ร า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  ก า ร เ ข า ถึ ง เ ว็ บ ไ ซ ต  

https://alumni_maejo.mju.ac.th/  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชเว็บไซต โดยใช

https://alumni_maejo.mju.ac.th/
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แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

จํานวน 26 คน และบุคลากรท่ีเปนศิษยเกาแมโจ จํานวน 70 คน รวมท้ังส้ิน 100 คน  มีระดับความ

พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉล่ียรวม 3.98 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 

แสดงไดวาการนําระบบงานท่ีพัฒนานีม้าใชในการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม

โจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูลศิษยเกาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: ศิษยเกา, ระบบฐานขอมูล, ระบบสารสนเทศ 

 

1. บทนํา 

มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสถาบันการศึกษาในฐานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีความเปน

เลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ท่ีผานมามีผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรอาชีวช้ันสูง 

(แผนกเกษตรกรรม) และปริญญาบัตร (ระดับ ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพตาง ๆ สู

สังคมประกอบอาชีพรับราชการ, ภาคเอกชน, ธุรกิจสวนตัว, เกษตรกร และดานอื่น ๆ เชน ปราชญ

ชาวบาน เปนตน มีศิษยเกาแมโจจํานวนมากประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ความกาวหนาใน

สายวิชาชีพ ตลอดจนไดรับรางวัลในสาขาดานตาง ๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาตินับวาเปน

ทรัพยากรบุคคลท่ีเปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยอันทรงคุณคา สนับสนุนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอศิษย

เกาแมโจและนักศึกษาปจจุบัน 

กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย ไดจัดต้ังตามความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค ในการกอต้ัง เพื่อดําเนินการดานการพัฒนา

นักศึกษาท้ัง 5 ดาน (ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม, ดานความรู, ดานทักษะทางปญญา, ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

ระบบสารสนเทศ) ตลอดจนใหบริการนักศึกษาและศิษยเกาแมโจ ใหมีความพรอมทางดานวิชาการ 

วิชาชีพ ทักษะชีวิตสูสังคมอยางมีคุณภาพ ปจจุบันงานศิษยเกาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา มีบทบาท

และหนาท่ีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลประวัติของศิษยเกาแมโจ รวมถึงการเช่ือมความสัมพันธ

ระหวางสมาคมศิษยเกาแมโจ ศิษยปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมท้ังเปนหนวยงานท่ีสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรม ตาง ๆ ของศิษยเกาแมโจ และเปนหนวยงานท่ีคอยประสานกับหนวยงานตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับศิษยเกาแมโจ  โดยไดมี การรวบรวมขอมูล

ทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน ขอมูลความกาวหนาในหนาท่ีการงานของศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ 

เครือขายเช่ือมโยงท่ีสามารถชวยเหลือและสนับสนุนงานของสมาชิก และการประสานความรวมมือ

และใหบริการแกศิษยเกาแมโจ  ซึ่งขอมูลท่ีจัดเก็บจะอยูในรูปแบบงานแฟมเอกสารเปนสวนใหญ 
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ขอมูลท่ีเก็บยังกระจัดกระจายไมสมบูรณ และไมสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของผานโครงขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ท่ีมา https://alumni_maejo.mju.ac.th/ , 2564) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจข้ึนมา 

โดยใชระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชันเขามาชวยในการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถรวบรวม

ขอมูล และรายงานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและสมาคม

ศิษยเกาแมโจ ประกอบกับเปนชองทางส่ือกลางประชาสัมพันธ ชวยเหลือศิษยเกาแมโจและนักศึกษา

ปจจุบันท่ีประสบปญหา ระดมทุนการศึกษา เผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชน ท้ังทางตรงและทางออม 

สรางความเขาใจอันกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางศิษยเกาแมโจ ท้ังในและตางประเทศ 

 

2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

การใชระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชันเขามาชวยในการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถ

รวบรวมขอมูล และรายงานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

และสมาคมศิษยเกาแมโจ  ทําใหการจัดเก็บขอมูลท่ีอยูในรูปแบบแฟมเอกสารและกระจัดกระจายไม

สมบูรณ สามารถจัดเก็บขอมูลไดเปนระบบมากยิ่งข้ึนและสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของผาน

โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธดํีาเนินการ 

4.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ขอมูลศิษยเกาแมโจ ท่ีประสบ

ความสําเร็จ และข้ันตอนการทํางานจากกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย และขอมูลศิษย

เกาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  อาทิเชน องคความรูของศิษยเกาแมโจ  ทําเนียบรุนศิษยเกาแมโจ  เฟซบุก

เกียรติภูมิลูกแมโจ เฟซบุกบทเพลงแหงแมโจ เฟซบุกตลาดกลางศิษยเกาแมโจ  และ ศิษยเกาแมโจกับ

ความกาวหนาในสายวชิาชีพ เปนตน 

4.2 ปรับปรุงขอมูลและอัพโหลดรูปภาพตาง ๆ ของระบบ เชน รูปภาพของศิษยเกาแมโจ 

รูปภาพศิษยเกาแมโจท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ และรูปภาพของศิษยเกาแมโจท่ีมี

ความกาวหนาในสายวิชาชีพ 

4.3 สัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ ไดแกผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาท่ีจากกองพัฒนานักศึกษา 

สํานักงานมหาวิทยาลัยและทําการรวบรวมขอมูลในข้ันตอนตาง ๆ  

https://alumni_maejo.mju.ac.th/History.aspx
https://alumni_maejo.mju.ac.th/Search_Career_Level.aspx
https://alumni_maejo.mju.ac.th/Search_Career_Level.aspx
https://alumni_maejo.mju.ac.th/Search_Career_Level.aspx
https://alumni_maejo.mju.ac.th/Search_Career_Level.aspx
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4.4 เรียบเรียง และจัดพิมพขอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได 

4.5 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศศิษยเกาแมโจ  โดย

ทําการศึกษา รวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จากเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับศิษยเกาและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับ

สารสนเทศ ใหตรงกับความตองการของผูใช  โดยใชหลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Circle: SDLC)  ทําการออกแบบระบบฐานขอมูลใหมีความเหมาะสมกับ

ระบบงานท่ีจะพัฒนา 

4.6  พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศศิษยเกาแมโจ  โดยนําระบบท่ีไดมา

วิเคราะหและออกแบบมาทําการพัฒนาโปรแกรมในรปูแบบเว็บแอพลิเคช่ัน (Web Application) เพื่อ

ใช เ ผยแพร ข อมู ลผ านทางอิน เทอร เน็ ต   โดยจะแบ งการ ทําง านออก เปนส วนหลัก  ๆ   

 ได 2 สวน ดังนี ้

4.6.1 Front End เปนสวนท่ีแสดงผลขอมูลท่ีเกี่ยวกับทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน 

ขอมูลศิษยเกาแมโจ, ขอมูลศิษยเกาแมโจท่ีประสบความสําเร็จในระดับชาติและนานาชาติ เฟซบุก

เกียรติภูมิลูกแมโจ เฟซบุกบทเพลงแหงแมโจ เฟซบุกตลาดกลางศิษยเกาแมโจ เพื่อเปนชองทาง

สําหรับการบริหารจัดการขอมูลศิษยเกาท่ีเกี่ยวของมารวบรวมไวในระบบฐานขอมูลเดียว เปน

ศูนยกลางในการติดตอประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและศิษยเกาแมโจ ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

4.6.2 Back End เปนสวนท่ีใชในการบริหารจัดการเนื้อหาขอมูลและโครงสราง 

เว็บไซต ซึ่งสวนนี้ใชสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) 

4.7  ทําการติดต้ังระบบในเครื่องแมขายท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.8  ทําการทดสอบระบบโดยมีการนําเขาขอมูลข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ เชน 

รายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนประวัติสําหรับสืบคน ขอมูลศิษยเกาแมโจ  ศิษยเกาแมโจท่ีไดรับรางวัล 

ระดับชาติและนานาชาติ หรือ ขอมูลศิษยเกาแมโจกับความกาวหนาในสายวิชาชีพ ท่ีเปนขอมูล

เบ้ืองตนในการทดสอบระบบและการสืบคนฐานขอมูล 

4.9  ทําการเผยแพรขอมูลและระบบสารสนเทศผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแมโจและ 

 ระบบ search engine ของโลก เชน Google Search (สมชาย อารยพิทยา, 2562) 

การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษย

เกาแมโจ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

จํานวน 26 คน บุคลากรท่ีเปนศิษยเกาแมโจ (รุนตาง ๆ) จํานวน 70 คน รวมท้ังส้ิน 100 คน การให

คะแนนเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการใช ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Rating Scale) 

ของ Likert (สมชาย รัตนทองคํา, 2556) ใหคะแนนตามลําดับท่ีเลือกตอบตามรายขอ ดังนี้ 

 

https://alumni_maejo.mju.ac.th/Search_National_Level.aspx
https://alumni_maejo.mju.ac.th/Search_National_Level.aspx
https://alumni_maejo.mju.ac.th/Search_Career_Level.aspx
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5 = มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4 = มีความพึงพอใจมาก 

3 = มีความพึงพอใจปานกลาง  

2 = มีความพึงพอใจนอย 

1 = มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

การวิเคราะหสรุปผลการประเมินดวยการแปลความหมาย ความพึงพอใจในการใชบริการ

เว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ใชสถิติคาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคะแนนคาเฉล่ียความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานท่ีใชคาเฉล่ียกลาง (Mid -point) เปนเกณฑ (สมชาย รัตนทองคํา, 2556) โดยกําหนดคา

เฉล่ียกลางไว ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

5. ขอบเขตของโครงการ 

ในการศึกษาครั้ งนี้ ทําการศึกษาและพัฒนาระบบฐานขอมูล  โดยศึกษาเฉพาะใน 

มหาวิทยาลัยแมโจ เทานั้น   มีการสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล  โดยมีการนําเขาขอมูลทะเบียน

ประวัติศิษยเกา และศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลจริงท่ีเปนขอมูลเบ้ืองตนในการทดสอบระบบการสืบคน

ฐานขอมูล  ทําการติดต้ังระบบใหม อัพโหลดไฟลเว็บตาง ๆ พรอมขอมูลและรูปภาพของศิษยเกาไป

เก็บไวท่ี  Web Hosting ท่ีกองเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแมโจ  เพื่อ

เผยแพรผานทางระบบอินเทอรเน็ตตอไป 

 

6. ผลการดําเนินงาน 

6.1 ดานการออกแบบระบบการทํางาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งนี้ไดมีการวิเคราะหและออกแบบระบบการ

ทํางาน  โดยทําการศึกษาความตองการตาง ๆ ของระบบ ปญหาขอบเขตความตองการของผูใชจาก

ข้ันตอนการทํางานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ ไดมีการวิเคราะหและออกแบบระบบการทํางาน โดยนํา

เครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยในการออกแบบระบบ ดังนี้ 
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6.1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram) 

แผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด  เปนแผนภาพท่ีแสดงถึง

ขอบเขตของสารสนเทศนั้น  โดยจะเปนมุมมองในระดับสูงจะแสดงใหเห็นวามีหนวยงานหรือกลุม

บุคคลใดเกี่ยวของ/ติดตอกับระบบ  มีการรับและสงขอมูลใดกับระบบบาง   ซึ่งแผนภาพระดับนี้จะยัง

ไมกลาวถึง สัญลักษณการเก็บขอมูล(Data Store Symbol) (ภาพท่ี 1) (บุรินทร รุจจนพันธุ, 2552). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Data Flow Diagram 

แผนภาพกระแสขอมูล(Data Flow Diagram: DFD) หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง

วา แผนภาพการไหลของขอมูล   เปนเครื่องมือท่ีใชเพื่อแสดงการไหลของขอมูลและการประมวลผล

ตาง ๆในระบบสัมพันธกับแหลงเก็บขอมูลท่ีใชเปนส่ือ ท่ีชวยใหการวิเคราะหเปนไปไดโดยงาย  และมี

ความเขาใจตรงกันระหวางผูวิเคราะหระบบเอง หรือระหวางผูวิเคราะหระบบกับโปรแกรมเมอร หรือ

ระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ (ภาพท่ี 2) (พงษญาดา เกาะเรียนไชย, 2556). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดง Context Diagram ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 

 
ภาพท่ี 2  แสดง แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
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6.2 ดานการออกแบบระบบฐานขอมูล 

การออกแบบระบบฐานขอมูล แบงออกไดเปน 

1. Entity-Relationship Model 

E-R โมเดล (Entity-Relationship Model) ใชในการออกแบบฐานขอมล

ในระดับแนวคิด (High-Level Conceptual Data Model) เพื่ออธิบายถึงเคารางของฐานขอมูล 

(Conceptual Database Schema) ท่ีประกอบดวยความหมายของเอนทิต้ี (Entity) คุณลักษณะของ

เอนทิต้ี (Entity) หรือแอททริบิวตและความสัมพันธระหวางเอนทิต้ี (Relationship) โดยการออกแบบ

โมเดลขอมูลดวย E-R โมเดลท่ีชวยในการออกแบบในระดับแนวคิดจะไมคํานึงวาโมเดลของระบบ

จัดการฐานขอมูลท่ีจะเลือกใชหรือโครงสรางการจัดเก็บขอมูลจริงเปนอยางไร (ภาพท่ี 3)          

(โกเมศ อัมพวัน, (.ม.ป.ป.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Data Dictionary 

Data Dictionary หรือ พจนานุกรมขอมูล เปนตัวบอกคุณลักษณะของ

ขอมูลท่ีใชในองคกร และเปนตัวสําคัญสําหรับนักวิเคราะหระบบในการพัฒนาระบบ เพราะจะเปนตัว

ชวยใหทีมงาน และผูใชระบบทุกคนพูดถึงขอมูลตัวเดียวกัน เมื่อขอมูลนั้นอยูในสถานการณท่ีตางกัน 

(พงษญาดา เกาะเรียนไชย, 2556). 

 

 

ภาพท่ี 3  แสดง Entity Relationship Diagram ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 
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ตารางท่ี 1 รายช่ือตารางในสวนการจัดเก็บขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจ 

ลําดับ ช่ือตาราง คําอธิบาย ประเภท 

1 User เปนตารางเก็บขอมูลผูใชงานระบบ ตารางอางอิง 

2 ALUMNI_Carrer เปนตารางขอมูลอาชีพ  ตารางอางอิง 

3 ALUMNI_Reward เปนตารางขอมูลช่ือรางวัล  ตารางอางอิง 

4 

5 

6 

ALUMNI_Field_Study 

ALUMNI_Title 

ALUMNI_MJU 

เปนตารางขอมูลสาขาวิชา  

เปนตารางขอมูลคํานําหนาช่ือ 

เปนตารางขอมูลทะเบียนประวัติศิษยเกา 

ตารางอางอิง 

ตารางอางอิง 

ตารางหลัก 

7 

8 

9 

ALUMNI_Award 

ALUMNI_Photo 

ALUMNI_Knowledge 

เปนตารางขอมูลการไดรับรางวัลของศิษยเกา 

เปนตารางขอมูลรูปภาพศิษยเกาแมโจ 

เปนตารางขอมูลองคความรูศิษยเกาแมโจ 

ตารางหลัก 

ตารางหลัก 

ตารางหลัก 

 

6.3 ดานการออกแบบโครงสรางเว็บไซต 

เปนการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร   ซึ่งมี

กระบวนการท่ีเริ่มจากการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพื่อมารวมกันพัฒนากระบวนการออกแบบ

พัฒนาสวนตอประสานใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (บริษัท ดีไซนนําโชค จํากัด, 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4   การออกแบบโครงสรางหลักของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 
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6.4 การออกแบบสวนการแสดงผล 

ในการออกแบบสวนการแสดงผล ผูวิจัยไดแบงการออกแบบออกเปน 2 สวนหลัก 

ไดแก สวนแสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Homepage) และสวนการจัดการขอมูลผู ดูแลระบบ 

(Administrator)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

6.4.1 สวนแสดงผลหนาเว็บไซตหลัก (Homepage)   

เปนสวนท่ีแสดงขอมูลหนาแรกของเว็บไซต สําหรับศิษยเกาและบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยแมโจท่ีสนใจ โดยเปนศูนยกลางการรวบรวมขอมูลประวัติของศิษยเกาแมโจ การ

เช่ือมความสัมพันธระหวางสมาคมศิษยเกาแมโจ ศิษยปจจุบัน และมหาวิทยาลัยแมโจ พรอมท้ัง

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานกิจกรรมตาง ๆ ของศิษยเกาแมโจกับหนวยงานตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยการเขาถึงดวยเว็บไซต https://alumni_maejo.mju.ac.th/Default.aspx ดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 สวนการจัดการขอมูลผูดูแลระบบ (Administrator) 

หนาจอสําหรับผูดูแลระบบ  เปนหนาจอสําหรับใหผู ท่ีดูแลระบบเขาไป

บริหารจัดการขอมูลศิษยเกาแมโจ โดยใชรหัสผานระบบเดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงหนาจอหลักของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงสวนการจัดการ ขอมูลศิษยเกาแมโจ 
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7. สรุปผล 

7.1 ประโยชนท่ีไดรับ 

1. สามารถนําความรูท่ีไดจากการดําเนินการนี้ไปเปนแนวทางในการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตได 

2. สามารถท่ีจะคนหาขอมูลศิษยเกา อาทิเชน ช่ือ-สกุล รุน เลขท่ีสมาชิก ศิษยเกาท่ี

ไดรับรางวัล และองคความรูของศิษยเกา ไดสะดวก รวดเร็ว 

7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ไดนํากระบวนการประเมิน ท่ีเรียกว า Affective Test or Acceptance Test 

(1STCRAFT, 2563) มาประเมินเพื่อหาความพึงพอใจในการใชงานระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจบน

เว็บไซต โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ (นิติพงษ สงศรีโรจน, (.ม.ป.ป.)) 

 1. การประเมินเพื่อหาความพึงพอใจตอการใชระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ โดย

ขอความอนุเคราะหจากผูบริหาร บุคลากรและศิษยเกาแมโจ ทําการประเมินความพึงพอใจ โดยใช

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

จํานวน 26 คน บุคลากรภายนอกท่ีเปนศิษยเกา (รุนตาง ๆ) จํานวน 70 คน รวมท้ังส้ิน 100 คน   

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงสวนการจัดการขอมูลศิษยเกาแมโจท่ีไดรับรางวัล 
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ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจในการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจ 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานความเร็วในการสแดงผล    

1.  ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมูของขอมูล  

    ทําใหสะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย 

ความถูกตองของขอมูลในการแสดงผล 

4.07 0.90 มาก 

2.  ความสมบูรณ ครบถวนถูกตอง และนาเชื่อถือ 4.04 0.76 มาก 

3.  ความทันสมัย และเปนปจจุบันของฐานขอมูล 3.98 0.89 มาก 

4.  ฐานขอมูลนํามาใชประโยชนตอตัวทานและองคกรไดอยางมี  

    ประสิทธิภาพ  
3.91 0.91 มาก 

5.  สารสนเทศขอมูลศิษยเกาแมโจ มีความถูกตองครบถวนเปน 

    ประโยชนตอการดําเนินการและการตัดสินใจของผูบริหารได 

ดานมาตรฐานของขอมูล 

 

3.99 

 

0.83 

 

มาก 

6.  มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึง 3.95 0.87 มาก 

7.  ระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว 

8. มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ 

9. ฐานขอมูลครบถวนครอบคลุมทุกภารกจิ และตอบสนอง 

   ความตองการของผูใช 

   ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

3.92 

4.00 

4.10 

 

3.98 

0.95 

0.80 

0.76 

 

0.69 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใชเว็บไซต พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.98 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 ผูใชบริการใหคะแนนการ

ประเมินทุกขอในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดและรองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 1) ฐานขอมูล

ครบถวนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความตองการของผูใช 2) ความรวดเร็วในการแสดงผล 

มีการจัดหมวดหมูของขอมูล ทําใหสะดวกตอการคนหาและเขาถึงขอมูลไดงาย และ 3) ความสมบูรณ 

ครบถวนถูกตอง และนาเช่ือถือ โดยมีคาเฉล่ีย 4.10, 4.07 และ 4.04 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ระหวางบุคลากร 

               ภายในมหาวิทยาลัยฯกับศิษยเกาแมโจ 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ความพึงพอใจการใชเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัย 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

ความพึงพอใจการใชเว็บไซตของศิษยเกาแมโจ 

4.10 0.50 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 3.93 0.75 มาก 

    

ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ระหวาง

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯกับศิษยเกาแมโจ พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม

อยูในระดับมาก เทากัน  โดยความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูลภายใน

มหาวิทยาลัย มีคาเฉล่ีย 4.10 และความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูลของศิษย

เกาแมโจ มีคาเฉล่ีย 3.93 ตามลําดับ 

2. การประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลศิษยเกา 

มหาวิทยาลัยแมโจบนเว็บไซต โดยขอความอนุเคราะหจากเช่ียวชาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเปนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชเว็บไซต โดยใช

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 8 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 

จํานวน 4 คน รวมท้ังส้ิน 12 คน   

 

ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยตอเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1.  เขาสู ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ไดสะดวก รวดเร็ว 4.41 0.51 มาก 

2.  ขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง  แมนยํา และนาเชื่อถือ 4.17 0.72 มาก 

3.  เทคโนโลยีท่ีใชมีประสิทธิภาพ และทันสมัย 4.08 0.67 มาก 

4.  เทคโนโลยีท่ีใชมีความปลอดภัย และมั่นคง  4.00 0.95 มาก 

5.  มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึง 4.08 0.67 มาก 

6.  มีความเหมาะสมของการจัดหมวดหมูในการนําเสนอเน้ือหา 4.17 0.72 มาก 

7.  ระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว 

8. ขอมูลท่ีไดนําไปใชประโยชนไดอยางตอเน่ือง 

9. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบฐานขอมูล 

4.17 

4.17 

4.00 

0.72 

0.58 

0.74 

มาก 

มาก 

มาก 
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ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยตอเว็บไซตระบบฐานขอมูลศิษย เกา 

มหาวิทยาลัยแมโจ พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 

4.00 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74  ผูใชบริการใหคะแนนการประเมินทุกขอในระดับมาก โดย

ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดและรองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 1) เขาสู ระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ ได

สะดวก รวดเร็ว  2) ขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง  แมนยํา และนาเช่ือถือ, มีความเหมาะสมของการจัด

หมวดหมูในการนําเสนอเนื้อหา, ระบบมีการรักษาขอมูลท่ีเปนสวนตัว และขอมูลท่ีไดนําไปใช

ประโยชนไดอยางตอเนื่อง เทากัน และ 3) เทคโนโลยีท่ีใชมีประสิทธิภาพ และทันสมัย และมีการจัด

ระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง เทากัน  โดยมีคาเฉล่ีย 4.41, 4.17 และ 4.08 

ตามลําดับ 

7.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ web application 

ทําการทดสอบระบบฐานขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจบนเว็บไซตเพื่อหา

ประสิทธิภาพของ web application  โดยการทดสอบประสิทธิภาพจัดทําข้ึนเพื่อตรวจสอบความเร็ว 

ความทนทาน ความนาเช่ือถือ และขนาดแอปพลิเคชัน (เวลาตอบสนองของเบราวเซอร เพจ และ

เครือขาย/ เวลาประมวลผลคําขอเซิรฟเวอร/ปริมาณผูใชพรอมกันท่ียอมรับได/การใชหนวยความจํา

ของโปรเซสเซอร จํานวนและประเภทของขอผิดพลาดท่ีอาจพบกับแอพ) (ICHI.PRO, 2564) (สมชาย 

อารยพิทยา, 2558) 

ผลการทดสอบระบบฐานขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยแมโจโดยใชโปรแกรม 

Apache JMeter เพื่อประเมินหาคา Throughput ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบงาน 

(Somkiat Puisungnoen, 2557)  โดยต้ังคาทดสอบไวท่ี User =5 และ Loop Count = 3000 (ภาพ

ท่ี 9) แลวประเมินหาคา Throughput ซึ่งจากกราฟท่ีไดยังคงเปนคาสม่ําเสมอคงท่ี แสดงใหเห็นไดวา 

ระบบยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 9 แสดงการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ 

 

https://ichi.pro/th
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อภิปรายผลการดําเนินงาน 

จากการทดสอบโดยใชแบบประเมินจากกลุมตัวอยาง ทําใหสามารถสรุปไดวา ระบบ

ฐานขอมูลศิษยเกาแมโจ  ท่ีผูวิจัยและคณะฯ ไดพัฒนาข้ึนมานี้สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ีย 3.93  เหตุท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจากผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบ

ตามความตองการของผูใชงานระบบ อีกท้ังยังมีการนําเสนอขอมูล รายงานท่ีมีความถูกตอง ขัดเจน 

และเขาใจงาย  ซึ่งสอดคลองกับ ศักดา ปนตาวงค (2563 : บทคัดยอ) กลาววา การวิจัยเพื่อพัฒนา

ระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยผานเว็บแอบพลิเคช่ัน ของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

โดยไดประยุกตใชฐานขอมูล เอส คิว แอล เซอรเวอร (SQL SERVER) และ โปรแกรมภาษา เอ เอส พี 

ดอทเน็ต (ASP.NET) สําหรับสรางเว็บแอปพลิเคชัน ตามหลักการวงจรพัฒนาระบบ (System 

Developing Life Cycle : SDLC) ผลของการพัฒนาระบบงาน ไดเว็บแอบพลิเคช่ัน 3 สวน ไดแก 1.

สวนของผูดูแลระบบ เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับการบันทึกขอมูลงานวิจัย 2.สวนของอาจารยและนักวิจัย 

เปนสวนของการคนหาและปรับปรุงขอมูลงานวิจัยของตนเอง เชน การนํางานวิจัยไปใชประโยชน เปน

ตน 3.สวนของผูใชงานท่ัวไป เปนการคนหาขอมูลและรายงานสรุปงบประมาณวิจัยตามปงบประมาณ 

ผลการประเมินความพึงพอใจตามกลุมของผูใชงานระบบ  3 กลุมคือ 1) ผูดูแลระบบ ไดแกเจาหนาท่ี

สังกัดการบริการวิชาการและวิจัย จํานวน 5 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉล่ีย 4.38±0.60 

หมายถึง มากท่ีสุด 2) อาจารยและนักวิจัย ไดแก อาจารย นักวิจัย โดยการสุม 50 คน มีระดับความ

พึงพอใจในระบบเฉล่ีย 4.03±0.08 หมายถึง มาก และกลุมท่ี 3 บุคคลท่ัวไป ไดแก นักศึกษา 

บุคคลภายนอกโดยการสุม 50 คน มีระดับความพึงพอใจในระบบเฉล่ีย 4.26±0.04 หมายถึง มากท่ีสุด 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปเบ้ืองตนไดวาการนําระบบฐานขอมูลงานวิจัยมาใชงานสามารถใชงานไดจริงและ

สามารถแสดงรายงานตามความตองการของงานบริการวิชาการและวิจัยโดยใชงานไดท้ังคอมพิวเตอร

และทางโทรศัพทสมารทโฟน และสอดคลองกับสมมติฐานของงานวิจัยท่ีต้ังไว ทําใหสามารถนําระบบ

ฐานขอมูลศิษยเกาแมโจไปใชงานจริงไดตอไป 

1. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของระบบ 

1.1 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการท่ีนํามาจัดเก็บและรวบรวม นํามาจาก

หลาย ๆ แหลงขอมูล และตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณโดยผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ

ตอไป 

1.2 ขอมูลรูปภาพศิษยเกาท่ีสํารวจและถายภาพบางรายช่ือมีไมครบ   จําเปนท่ี

จะตองอางอิงรูปภาพตาง ๆ เพิ่มเติม  เชน จากเว็บไซตหรือแหลงอางอิงท่ีเกี่ยวของ เปนตน 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

2.1 สรางเครือขายชุมชนศิษยเการะหวางหนวยงาน องคกรตาง ๆ  เพื่อใหเกิดการ

แลกเปล่ียน เรียนรู การดําเนินงานรวมกัน  และเพิ่มระบบการรับ/สงขอมูลจากผูใชงาน (อางอิงจาก
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รหัสนิสิตหรือเลขบัตรประจําตัวประชาชน) ขาวสารถึงสมาชิกผานชองทางโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ

ระบบการเช่ือมโยงกับเฟสบุคของศิษยเกา (line application หรือ facebook) 

2.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมเปน application ลงมือถือ/พัฒนาแบบ responsive 

web design เพื่อใชอุปกรณสมารทโฟนไดใหใชงานไดหลากหลายรูปแบบแพลตฟอรมมากข้ึน เชน 

ไอแพด (iPad : iOS) , ซัมซุง แกแลคซี่(Samsung Galaxy : Androids)  

2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถสืบคนขอมูลไดหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 

เชน การเทคโนโลยี QR CODE และการนําระบบ AI มาใชประโยชนในการคนหาและแสดงผลขอมูล 

เพื่อใหความแมนยําและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

2.4 ควรศึกษา web ศิษยเกาของสถาบันอื่นๆ ท้ังในและตางประเทศ และคัดลอก

หรือนําแนวคิดท่ีดีมาประยุกตใชในการพัฒนาตอยอดไปสูระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : 

Dicision support system) 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยแมโจท่ีใหขอมูลเพื่อประกอบการ

ดําเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี ดร.นิโรจน สินณรงค ผูชวยอธิการบดี 

และคุณอรณุตรา จากุญชร ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ขอขอบคุณ บุคลากรจากกอง

พัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีใหขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินงานใน

ครั้งนี้ 
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